ศ. ๔

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นเอก ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดสระแก้ว ภาค ๑๒
ส่งสอบ ๑๐๗ รูป ขาดสอบ ๒๖ รูป คงสอบ ๘๑ รูป สอบได้ ๒๔ รูป สอบตก ๕๗ รูป (๒๙.๖๓%)
เลขที่
ระงับผลสอบ

ชือ่
พระเดชา
พระสมคิด
พระกรินทร์
พระอาทิตย์
พระอาคม
พระอภิรักษ์
พระเจริญกิจ
พระสุริชัย
พระวรายุทธ
พระชัยสิทธิ์

ฉายา

ปริสุทโธ
สก ๔๓๖๒/๐๐๐๒
มหาวีโร
สก ๔๓๖๒/๐๐๐๓
ิตธมฺโม
สก ๔๓๖๒/๐๐๐๔
อาจิตฺปฺุโ
สก ๔๓๖๒/๐๐๐๕
ยโสธโร
สก ๔๓๖๒/๐๐๐๖
อภิชาโน
สก ๔๓๖๒/๐๐๐๗
เขมจาโร
สก ๔๓๖๒/๐๐๐๘
ปภาโส
สก ๔๓๖๒/๐๐๐๙
ปฺาวโร
สก ๔๓๖๒/๐๐๑๐
อิทฺธิปฺโ
สก ๔๓๖๒/๐๐๑๑ พระอธิการทานต์ชัย สุทนฺโต
สก ๔๓๖๒/๐๐๑๒ พระสุประดิษฐ์ ฉนฺทโก
สก ๔๓๖๒/๐๐๑๓ พระนุ
กิตฺติสาโร
สก ๔๓๖๒/๐๐๑๔ พระชวันรัตน์ อคฺควณฺโณ
สก ๔๓๖๒/๐๐๑๕ พระนฤพนธ์
สนฺติจิตฺโต
สก ๔๓๖๒/๐๐๑๖ สามเณรขวด
สก ๔๓๖๒/๐๐๑๗ พระสุริยนต์
วิสารโท
สก ๔๓๖๒/๐๐๑๘ พระธนวรรธน์ ชวนปฺโ
สก ๔๓๖๒/๐๐๑๙ พระเกียรติชัย สนฺตกาโย
สก ๔๓๖๒/๐๐๒๐ พระศิริพงษ์
านรโต
สก ๔๓๖๒/๐๐๒๑ พระสามารถ
ปฺาวชิโร
สก ๔๓๖๒/๐๐๒๒ พระกิตติชัย
กิตฺติธมฺโม
สก ๔๓๖๒/๐๐๒๓ พระเขียน
จตฺตวิโล
สก ๔๓๖๒/๐๐๒๔ พระวิพัส
เทวธมฺโม

นามสกุล
ชุนเปย
พูลโสม
ลำเทียน
ศรีทา
ยางงาม
เกตุแก้ว
แก้วกาหลง
กันพุทธ
พรอนันต์รัตน์
เพ็ชรหร่าย
นุ่ยโหน่ง
กกพิมาย
ธรรมสูณ
กมลคุณพิพัฒษ์
รองบู่
บำรุงสวัสดิ์
พัชรเลิศศักดิ์
เลี่ยมยองใย
แซ่อ้ึง
สิทธิพงษ์
ฉิมมาแก้ว
จันทา
บริพัฒน์
บุญลับ

เกิด

อุปสมบท

๒๔/๐๑/๒๕๒๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙
๒๗/๐๑/๒๕๑๘ ๐๙/๐๒/๒๕๕๗
๑๘/๑๒/๒๕๓๔ ๐๖/๑๒/๒๕๕๘

๐๓/๑๒/๒๕๓๑ ๑๑/๐๗/๒๕๕๔

๐๘/๐๔/๒๕๑๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๗
๒๔/๐๓/๒๕๐๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๙
๐๓/๐๗/๒๕๓๘ ๐๖/๐๒/๒๕๖๐
๑๒/๑๒/๒๕๒๒ ๐๖/๐๔/๒๕๕๗

๒๓/๐๔/๒๕๓๐ ๑๑/๑๒/๒๕๕๙
๒๐/๐๘/๒๕๒๑ ๒๙/๑๒/๒๕๕๙
๐๒/๐๒/๒๕๒๕ ๑๑/๐๑/๒๕๕๗
๒๔/๐๓/๒๕๑๔ ๐๒/๑๑/๒๕๕๘
๒๖/๐๙/๒๕๒๘ ๒๙/๐๕/๒๕๕๙

๐๕/๐๔/๒๕๐๒ ๐๓/๑๒/๒๕๒๙
๐๔/๐๔/๒๕๐๘ ๑๓/๐๙/๒๕๕๕
๐๕/๐๓/๒๕๔๗
๐๔/๐๔/๒๕๑๖ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐
๐๑/๑๒/๒๕๐๗ ๐๓/๐๗/๒๕๖๐
๒๔/๐๒/๒๕๒๖ ๐๕/๑๒/๒๕๕๙
๑๕/๑๐/๒๕๑๒ ๑๖/๐๑/๒๕๖๐

๒๐/๐๙/๒๔๘๕ ๒๕/๐๙/๒๕๕๕
๒๑/๐๒/๒๕๓๕ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙
๑๗/๐๔/๒๕๒๗ ๐๕/๐๕/๒๕๕๕
๒๖/๑๑/๒๕๒๙ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

สังกัดวัด
วัดรีนิมิตร
วัดใหม่เหล่ากกโก
วัดศาลาลำดวน
วัดบ้านด่าน
วัดท่าเกษม
วัดคลองหาด
วัดคลองไก่เถื่อน
วัดตาพระยา
วัดวังนำเย็น
วัดบ่อลูกรัง
วัดร้อยไร่
วัดตาหลังใน
วัดทุ่งมหาเจริญ
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดเหล่าอ้อย
วัดกุดหิน
วัดชนะไชยศรี
วัดผ่านศึก
วัดอนุบรรพต
วัดเขาน้อย
วัดบึงพระราม
วัดคลองยายอินทร์
วัดคลองยายอินทร์

อำเภอ

หมายเหตุ

เมืองสระแก้ว ขอหลักฐาน
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
คลองหาด
คลองหาด
ตาพระยา
วังนำเย็น
วังนำเย็น
วังนำเย็น
วังนำเย็น
วังนำเย็น
วัฒนานคร
วัฒนานคร
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
เขาฉกรรจ์
เขาฉกรรจ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระแก้ว ภาค ๑๒ นักธรรมชัน้ เอก (ศ.๔) ๑ / ๒

ศ. ๔
เลขที่

ชือ่

สก ๔๓๖๒/๐๐๒๕ สามเณรกิตติพงษ์

ฉายา

นามสกุล
ยองรัตน์

เกิด

อุปสมบท

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

สังกัดวัด

อำเภอ

วัดวังสมบูรณ์

วังสมบูรณ์

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักเรียน คณะจังหวัดสระแก้ว ภาค ๑๒ นักธรรมชัน้ เอก (ศ.๔) ๒ / ๒
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